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Hierbij verzoekÍ IFUD of Human Rights ZijneHoge Excellentie Barroso op grond van
primair gemeenschaps- en Unierecht "de Verdragen" (niet op grond van kaderbesluiten),de
inbeukprocedure tegen lidstaat Nederland aanhangig te maken bij het Europese Hof van
Justitie in Luxemburg.(VEU - VWEU - Europees Handvest van de Grondrechten en
ICERD).Op grond van langdurig en structureel schenden waarden van de Unie door lidstaat
Nederland.

Ik merk op dat de Commissie in 2011 een minder belangrijk onderwerp aanhangig heeft
gemaakt tegen Nederland rond de aanbestedings procedure van koffreautomaten: Europese
Commissie tegen Koninkrijk der Nederlanden dd,l5 december 2}lI,zaatnr: C-3ó8/10.

Voorfvarendheid is verzocht,te verwijzen naar de anti-Europese Unie "merchandise"

verspreid via het internet in alle EU-lidstaten't-shirts en buttons".

l. t-shirt korte mouw donkerblauw van kleur met de gele sterren van de EU-vlag en in
het centrum een groot hakenkruis,lichterblauw van kleur,

2. t-shirt korte mouw wit van kleur met adelaar Derde Rijk op het symbool van de
EU,met onder de tekst "Ein Reich-Ein Volk-Ein Euro",kleur zwart.
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3. button aÍbeelding als onder punt 2,in de kleuren rwartblauw en geel.

Mag Ik schriftelijk vernemen.

MET DE MEESTE HOOGACHTING,

IFUD of Human Riehts
voorzitter

J.P. van den Wittenboer
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EUROPESE COMMISSIE
Directoraat-generaal Justitie

DirêctoÍaat C: Grondrectrten en burgerschap van de Unb
Eenheid Cl: Grondrechten en rêchten van het kind
Hoofd van de eenheid

I Ref. Ares(2012)302475 - 14lWnA12

Brussel
JUST/C l /AEP/am299508s

J.P. Van den Wittenboer
Voorzitter van IFUD of Human
Rights
Kastanje 28
5731 NKMierlo
Nederland

Geachte heer Van den Wittenboer,

Dank voor uw brief van 27 januari 2Al2 aande heer Barroso. Ik antwoord namens hem
omdat kwesties betreffende de grondrechten deel uitnaken van de portefeuille van
vicevoorzitter Reding, commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap.
In uw brief spreekt u u\ry bezorgdheid uit over het vertoon van nazisymbolen in het
openbaar in Nederland. U bent van mening dat dit aanzet tot haat en u verzoekt de
Commissie hiertegen op te treden.

De Ewopese Commissie verwerpt alle vorme,n en uitingen van intoleftmtie, omdat die
onverenigbaar njn met de waarden en beginselen die ten grondslag liggen aan de EU. De
Commissie bestrijdt deze verschijnselen met alle middelen waarover zij krachtens de
Verdragen beschikt.

Kaderbesluit 2008/913/JBZ íraake de bestrijding van bepaalde voflnen en uitingen van
racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafreeht verplicht alle EUlidstaten
ertoe het opzettelijk publiekelijk aanzetten tot geweld of haat jegens e€n groep personen,
of een lid van die groep, die op basis van ras, huidskleur, godsdienst, afstamming, dan
wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd, straÍbam te stellen. Ook het
verspreiden of uitdelen van geschriften, afbeeldingen of ander materiaal kan hieronder
vallen. Het kaderbesluit moest uiterlijk op 28 november 2010 door de lidstaten in
nationaal recht zdn omgezet.

Hoewel het gebruik van nazisymbolen als zodanig niet verboden is krachtens het EU-
recht, kan het in sommige gevallen wel onder kaderbesluft }A}A9lB/JBZ vallen. De
nationale autoriteiten, i,e. de politie en de rechter, moeten elk geval afzonderlijk
onderzoeken om vast te stellen of er sprake is van het opzettelijk aanzetlen tot geweld of
haat.

De Commissie volgt de omzetting van het kaderbesluit door de lidstaten zo goed
mogelijk en werkt momenteel aÍrn een analyse van de omzettingsmaatregelen die door de
lidstaten, waaronderNederland, zijn meegedeeld. De Commissie is volgens de Verdragen
tot I december 2014 niet bevoegd inbreukprocedures in te leiden op basis van
kaderbesluiten Zq zal echter in 2013 wel een rapport opstellen over de omzetting van
kaderbesluit 2A08 1913 / IBZ.

Hoogachtend,
'Q,\-t\

Emmanuel Crabit

Europese Commissie, B-1@9 Brusset - BêEiê. Tel: (32-2) 299 i1 11.
Kantooradres: MO59 5rc09. DoorkbsnumÍner: (32-2) 298 54 96. Fax (32-2) 2967623.
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Verklaring van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton
namens de Europese Unie

naar aanleiding van de Internationale Dag
ter bestrijding van rassendiscriminatie op 2l maart 2010

"De Europese Unie wil op de Internationale Dag ter bestrijding van rassendiscriminatie
haar voortdurende engagement voor de bestrijding van alle vorïnen van racisme en
vreemdelingenhaat onderstrepen. Rassendiscriminatie is in strijd met de waarden waarop
de EU is gebaseerd en wij leveren zowel binnen de EU als elders in de wereld onverdroten
inspanningen om deze discriminatie uit te bannen. Dat gebeurt onder meer in de vorm van
wetgeving, bewustmakingscampagnes en steunverlening aan projecten van
maatschappelij ke organisaties.

De wereldwijde inspanningen voor de bestrijding van racisme zijn gebaseerd op het
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie
(ICERD). Wij roepen alle staten op dit verdrag zo spoedig mogelijk te ratificeren en ten
uitvoer te leggen."
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